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پاي استان همدانري با تغییر اقلیم کشاورزان خردهسازوکارهاي سازگا
1و خلیل کالنتري*امید جمشیدي، علی اسدي

)30/02/96؛ پذیرش: 13/11/95(دریافت: 
چکیده

نسبت به مراتببههاي سازگاري، روشيریکارگبهپا با توجه به عدم توانایی در کشاورزان خردهحال تغییر است و شرایط اقلیم جهان در
پاي استان هدف تحقیق حاضر شناسایی سازوکارهاي سازگاري با تغییر اقلیم کشاورزان خرده،روپذیرتر هستند. از ایناین پدیده آسیب

بود. براي این منظور دو جامعه، کارشناسان و متخصصان هاآنهمدان و ارزیابی شکاف بین میزان اهمیت سازوکارها با میزان اجراي 
پا (براي ارزیابی میزان اجرا) انتخاب شد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه کشاورزي (براي ارزیابی میزان اهمیت) و کشاورزان خرده

پرسشنامهییرواشد. يآورجمعنفر تعیین و از طریق پرسشنامه محقق ساخته، اطالعات الزم 121و کارشناسان 280گروه کشاورزان 
966/0براي پرسشنامه کارشناسان و 942/0(کرونباخآلفاييآمارهوراهنمايمطالعهقیطرازآنییایپاوو کارشناساندیاساتوسیلهبه

کشتسمتبهمنطقهدرکشتيالگورییتغ"سازوکارهاي ،نتایج نشان داد که از دید کارشناسان.دیگرددییتأبراي پرسشنامه کشاورزان) 
نیترمهم"یخشکبهمقاومارقامازاستفاده"و "...)وينوارفشار،تحت(ياریآبنینوهايروشازاستفاده"، "بربآکممحصوالت

گردید. يگذارنامعامل استخراج و 6بندي سازوکارها نیز از تحلیل عاملی استفاده و مجموعاً دستهمنظوربهسازوکارهاي سازگاري بودند. 
همیت و اجرا نمایند. همچنین بررسی شکاف اتغییرات واریانس را تبیین میازدرصد66هاي استخراج شده نتایج نشان داد که عامل

هاي یافتهبر اساسداري بین میزان اهمیت و میزان اجرا وجود داشت. همچنین مشخص نمود که در تمامی سازوکارها تفاوت معنی
پذیري کشاورزان ارائه شد.ی براي افزایش سازگاري با تغییر اقلیم و کاهش آسیبیهاتوصیه،پژوهش

.پا، استان همدانتغییر اقلیم، سازوکار سازگاري، کشاورزان خردههاي کلیدي:واژه

تهران، ایران.،دکتري توسعه کشاورزي و اساتید گروه مدیریت و توسعه کشاورزي دانشگاه تهرانبه ترتیب، 1
aasadi@ut.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک:*
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مقدمه
هاي هاي اخیر جدا از ایجاد آلودگیهاي بشري دههفعالیت

,IPCC(ی باعث گرمایش کره زمین شده است طیمحستیز

دماي جهانی در قرن بیستم، میانگین کهيطوربه)2007
,IPCCگراد افزایش یافته است (درجه سانتی6/0حدود 

این مقدار بین 2100که تا سال شودیمی نیبشیپ) و 2014
,Stocker(گراد دیگر نیز افزایش یابد درجه سانتی8/5تا 4/1

. این گرمایش جهانی باعث به وجود آمدن مشکالتی از )2013
ي هاهاي قطبی، یخ رودها و یخچالجمله ذوب شدن یخ

,Barrett(طبیعی  عی از وقوع بالیاي طبی، تشدید )2014
Haden(جمله سیل، طوفان و خشکسالی et al., 2012(،

Solomon(ها نوسانات دماي سطح آب دریا و اقیانوس et al.,

هاي طبیعی ، تغییر در زنجیره غذایی اکوسیستم)2009
)Fischer et al., ,IFADو تهدید امنیت غذایی ()2005

2015; Parry, که گونههمان) خواهد شد. بنابراین 1999
اند، مسأله تغییر اقلیم را محققان بسیار زیادي ذکر کرده

چالش پیش روي بشر در قرن حاضر نیتربزرگتوانیم
Ayanwuyi(دانست  et al., 2010; Bryan et al., 2009;

FAO, 2012; FAO 2014; Fischer et al., 2005; Haden
et al., 2012; IPCC, 2001; IPCC 2007;
Lioubimtseva & Henebry, 2009; Nelson et al.,
2014 2009; Parry et al., 2004; Pradhan et al., 2015;

Wang, بدون شک باعث انهدام آینده که ادامه آن )2012
,IPCC(خواهد شد ستیزطیمحبشري و  . از طرفی )2014

امروزه مبحث تغییر اقلیم به دلیل اثرات مستقیم و 
هاي طبیعی و زراعی اکوسیستمغیرمستقیم آن بر روي 

)Wang, هاي اجتماعی انسانی و سیستمطرفکیاز)2012
)Feola et al., از طرف دیگر مورد توجه بسیاري از )2015

تعامالت لیبه دلمحققین قرار گرفته است. بخش کشاورزي 
را از پدیده ریتأثترین اي که با محیط دارد، بیشگسترده

Pradhan(ردیپذیمتغییر اقلیم  et al., 2015; Walthall et

al., شرایط تولید باعث و در نتیجه ضمن تغییر )2012
. با توجه به شودیمتغییرات رفاهی نیز در سطح جامعه 

ي مستقیم کشاورزي بر منابع طبیعی، مردمی که اتکا
، به دلیل کنندیمنیتأمبخش اینمعیشت خود را از

باشندیمریپذبیآسشدت اثرپذیري از تغییر اقلیم، به
)Deressa et al., 2008; Haden et al., 2012;

Thorlakson & Neufeldt, 2012(.
هاي مهـم اقتصـاد از جملـه اشـتغال و     کشاورزي در بخش

تولید ناخالص داخلی کشورهاي درحال توسعه نسـبت بـه   

هاي اقتصادي غالب اسـت. از طرفـی بـه دلیـل     سایر بخش
هاي سـازگاري  کمبود منابع براي اتخاذ راهکارها و سیاست

در مقایســه بــا کشــورهاي بـا تغییــر اقلــیم، ایــن کشــورها 
Fischer(هسـتند  رتریپذبیآسافتهیتوسعه et al., 2005( .

تـري بـر   ممکن است تغییر اقلیم پیامدهاي جديرونیااز 
ی اسـت  در حـال این مناطق و مردمان آن داشته باشد. این 

در ین غذا براي جمعیـت  تأممنظوربههاي آتی در سالکه 
رشد جهان، افزایش تولیدات کشاورزي امري ضروري حال

Akeem(اسـت   Olusola, 2014; Apata et al., 2009;

IPCC, 2001,  IPCC, 2007; McClafferty, 2000;

Stocker, Adger. آدگر و همکـاران ( )2013 et al., 2005 (
کشورهاي فقیرتر در اثر وضعیت بـه وجـود آمـده    معتقدند 

تري را متحمل خواهنـد  ناشی از تغییر اقلیم شرایط سخت
کــه ایــن کشــورها داراي منــابع مــالی محــدود، زیــرا شــد 

ــت ــائل   ظرفی ــا مس ــم ب ــل ک ــادي ضــعیف و تعام ــاي نه ه
ی هستند و توانایی سازگاري با ایـن پدیـده را   طیمحستیز

ندارند. از طرف دیگر شرایط در مناطق مختلـف و  یخوببه
پـا  ی نیز همسان نیست. کشاورزان خـرده تیجمعهاي گروه

عدم امکان مقابله با نوسانات و خطـرات اقلیمـی،   واسطهبه
هـاي  ، متحمـل آسـیب  اسیـ مقبـزرگ نسبت به کشاورزان 

راین، بـا توجـه بـه سـطح بـاالي      شـوند. بنـاب  بیشتري مـی 
پـا و رونـد افزایشـی تغییـر     خـرده پذیري کشاورزانآسیب

اقلیم، کشاورزان نیازمند سازگاري و مقابله با این تغییـرات  
). اما با توجه بـه  1392هستند (عزیزي خالخیلی و زمانی، 

پـذیري  پیچیدگی و ارتباط متقابل بین ابعاد مختلف آسیب
و سازگاري با تغییر اقلیم الزم است که این مفـاهیم مـورد   

ــق  ــی عمی ــريبررس ــایی   ت ــه شناس ــرا ک ــد چ ــرار گیرن ق
پـا نیازمنـد درك   سازوکارهاي سازگارانه کشـاورزان خـرده  

پذیري آنان است. وضعیت کنونی آسیب
هاي مختلفی ارائه شده پذیري، تعریفدر رابطه با آسیب

بعدي و پیچیده در مفهومی پویا، چندآن رااست که غالباً 
Thornton(اند نظر گرفته et al., . برنامه توسعه )2008

اي پذیري را درجه) آسیبUNDPسازمان ملل متحد (
ي است که احتمال قدربهداند که در آن، میزان تماس می

به تحت تأثیر قرار گرفتن از تنش و اختالل وجود دارد و 
فائو ی عدم توانایی مقابله و بهبود از یک خطر است. عبارت

اي از ي درجهریپذبیآسنیز در تعریفی مشابه معتقد است 
حساسیت یک سیستم یا عدم توانایی براي مقابله با اثرات 

,FAOبد تغییر اقلیم است ( Dressa). درسا (2014 et al.,
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سطح آسیب ناشی از تغییرات اقلیمی بر نیز ) 2008
پذیري تعریف هاي اجتماعی را آسیبمعیشت و نظام

,Adgerآدگر (کند. یم پذیري آسیبمؤلفه) نیز دو 2006
ها داشته را؛ اثراتی که یک پدیده ممکن است بر انسان
باشد و خطر وقوع یک تنش معرفی کرده است. 

هاي پذیري، چارچوببا توجه به اهمیت مفهوم آسیب
هاآنکدام از مختلفی براي تعریف آن وجود دارد که هر

اي خاصی هاي حرفههاي آکادمیک و زمینهبرگرفته از نظام
ها از لحاظ سطوح تجزیه و است. این تعاریف و چارچوب

پذیري در سطوح فردي، تحلیل (براي مثال تحلیل آسیب
ها و تعابیر با یکدیگر متفاوت خانوار یا منطقه)، روش

Pearsonباشند (یم et al., بنابراین ارائه یک تعریف .)2008
هاي نظري را در برگیرد، عمالً جامع که تمامی چارچوب

هاي محققان توان از تالشمیحالیناغیرممکن است. با 
,Adger(زیادي از جمله آدگر  ,Gallopín(، گالوپین)2006

,Mertz(، مرتز و همکاران )2006 et al., ، فوزل و )2009
,Füssel & Klein(کالین  ، نلسون و همکاران )2006

)Nelson et al., & Smit(، اسمیت و اسکینر )2014

Skinner, ,Vincent(، وینسنت )2002 ، پیرسون و )2007
Pearson(همکاران  et al., و ادنهوفر و همکاران )2008

)Edenhofer et al., در این زمینه نام برد.)2014
توان تعریف میپذیري، علیرغم وجود تعاریف متعدد از آسیب

ترین ترین و مورد قبولرا جامعالدول تغییر اقلیمهیأت بین
گونه پذیري را اینالمللی، آسیبمورد دانست. این مرجع بین

حساسیت یک سیستم ژئوفیزیکی، درجه«تعریف می کند؛ 
اقتصادي به اثرات تغییرات آب و - بیولوژیکی و یا اجتماعی

,IPCC(»هوایی و ناتوانی در مقابله با اثرات شدید آن 2001;

IPCC, 2007; IPCC, . بعبارتی آسیب پذیري، )2014
اي است که یک سیستم طبیعی یا اجتماعی اقتصادي درجه

گرفته و نتواند در مقابله با اثرات در معرض تغییر اقلیم قرار
,Patwardhan(شدید آن اقدام مناسبی را اتخاذ کند  et al.,

2007Pearson et al., 2008;(.
پذیري آسیبدهد که به طورکلی یمبندي تعاریف نشان جمع

حساسیت ،»Exposure«یک سیستم، تابعی از تماس 
»Sensitivity « یک سیستم به خطرها و توانایی مقابله با آن
»Adaptive Capacity « است)Adger et al., 2007;

Lioubimtseva & Henebry, 2009; Walthall et al.,
پذیري باال، سیستمی است که . یک سیستم با آسیب)2012

ل تغییرات و نوسانات جزئی اقلیم بسیار حساس است در مقاب

یر این پدیده قرار تأثمثبت و یا منفی تحت صورتبهو چه 
,Lioubimtseva & Henebry(گیردمی ، تماس نیز )2009

که یدرحالمیزان مواجه با یک نوسان و تنش اقلیمی است 
ظرفیت انطباق، توانایی یک سیستم (انسانی یا طبیعی) براي 
سازگار شدن با تغییر اقلیم (از جمله تغییرات آب و هوایی و 

هاي بالقوه و یبتعدیل آسمنظوربهرویدادهاي حدي) 
هاي بوجود آمده و یا مقابله با پیامدهاي گیري از فرصتبهره

,IPCC( مخرب است 2001; IPCC, 2007; IPCC, . با )2014
توجه به نزدیکی برخی از مفاهیم مرتبط با سازگاري و 

توسط محققان هاآنتعاریف 1پذیري در جدولآسیب
برجسته این حوزه ارائه شده است.

یکی از عنوانبهپذیري، مفهوم سازگاري نیز آسیبجدا از
ي اصلی مطالعات تغییر اقلیم و اثرات آن، مخصوصاً هامؤلفه

,Parryدر حوزه مسائل اجتماعی، مطرح است. پري ( 2007 (
هايسیستميسازآمادهیاوتطبیقمعتقد است سازگاري 

حالدریاوجدیدشرایطومحیطبرابردرانسانیوطبیعی
ازبرداريبهرهوها آنمخربآثارتقلیلمنظور بهتغییر

,FAOاست. فائو (جدیدهايفرصت ) سازگاري را 2012
هاي محركبهپاسخدری انسانوی عیطبي هاستمیسمیتنظ
ها و استفاده از ی، جلوگیري از آسیبواقعیی هواوآب

کلی سازگاري طوربهکند. یمهاي بوجود آمده تعریف فرصت
مدیریت ضررهاي منظوربهها و یا مداخالتی است که تعدیل

پذیرد. ظرفیت یموارده یا منافع ناشی از تغییر اقلیم صورت 
سازگاري نیز توانایی یک سیستم در مواجه با تغییر اقلیم 

منظوربه(شامل تغییرات اقلیمی و یا رویدادهاي حدي) 
ها و یا مقابله با کاهش خسارات بالقوه، استفاده از فرصت

,IPCC(شود پیامدها تعریف می 2007; Ndamani &

Watanabe, سازگاري در ماهیت خود وهیشنیبنابرا؛)2015
ازاستفادهوبالقوهی جانبعوارضکاهشي براو رانهیشگیپ

اند یی طراحی شدههواوآبات رییتغبالقوهي ایمزا
)Ndamani & Watanabe, عنوانبه. کشاورزان نیز )2015

یکی از عناصر اصلی در مقابل تغییر اقلیم براي بقاء باید 
هاي سازگاري در مقابل این پدیده یا توانایی واکنش

کاهش منابع آبی، افزایش دما، ؛شاملکهآنپیامدهاي 
کاهش بارندگی و تغییر الگوي بارش است را داشته باشند

)Smith et al., . در همین راستا، اندامانی )2007
)Ndamani, اقدامات سازگاري ) معتقد است که2015

براي کمک به جوامع کشاورزي و روستایی در مواجه با 
رویدادهاي حدي آب و هوایی ناشی از تغییر اقلیم ضروري 

است.
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که ذکر شد سازگاري داراي تعاریف متعددي اسـت  گونههمان
پـذیري  یبآسـ آن اقدام عملـی بـراي کـاهش    ترمهماما وجه 

است. تـاکنون مطالعـات متعـددي بـه بررسـی سـازوکارهاي       
منطقـه مـورد   بنا برسازگاري با تغییر اقلیم پرداخته و هرکدام 

ــرایط      ــین شــ ــوالت و همچنــ ــوع محصــ ــی، نــ بررســ
ــاعی ــراي  - اجتمـ ــازوکارهاي مختلفـــی را بـ ــادي، سـ اقتصـ

،هــاآنانــد کــه برخــی از سازگارســازي کشــاورزان ارائــه داده
نشان داده شده است.2صورت خالصه در جدول به

پذیري یبآسنکته مهم در انتخاب سازوکارهاي کاهش 
کشاورزان، انتخاب سازوکارهاي سازگاري مناسب است. 
چراکه به دلیل عدم حتمیت، شدت و تجمعی بودن اثرات 

یز برانگچالشتغییر اقلیم، انتخاب بهترین سازوکارها، فرایندي 
,Fünfgeld & McEvoy(است  2011(.

هاي اخیر باید توجه نمود که ایران کشوري است که در دهه
یر تغییرات اقلیمی قرار گرفته است و همواره با تأثتحت 

پدیده خشکسالی کم و آبی مواجه بوده است و مشکل کم
هاي مختلف کشور به وقوع پیوسته بیش در مناطق و استان

هاي اقلیمی نیز در آینده، است. نتایج بررسی الگوها و مدل
شرایط چندان مساعدي را از لحاظ دما و بارش براي اکثر 

طوربهکنند. مناطق غرب کشور و ینمبینی نقاط کشور پیش
قاعده مستثنی نبوده و علیرغم خاص استان همدان نیز از این 

شدن از شرایط اقلیم کنونی، در آینده نیز شرایط متأثر
سختی را تجربه خواهند نمود. تغییر این فاکتورهاي اقلیمی 

ها نهایتاً بخش کشاورزي و کشاورزان را بیشتر از سایر بخش
اجتناب از منظوربهرسد که یمخواهد نمود. به نظر متأثر

ملکرد بخش کشاورزي استان، راهکاري جز کاهش تولید و ع
پذیري سازگاري با تغییر اقلیم و در نهایت کاهش آسیب

ماند. اهمیت این امر در ارتباط با ینمکشاورزان باقی 
پا و کوچک مقیاس دوچندان است چراکه کشاورزان خرده

این گروه از کشاورزان به دلیل دسترسی محدودتر به منابع و 
یري کارگبهدر تريپایینعاتی کمتر ظرفیت توان مالی و اطال

سازوکارهاي سازگاري دارند. در همین راستا مرتز و همکاران 
)Mertz et al., ) معتقدند که توان سازگاري افراد در 2009

یر عواملی تأثبرابر مخاطرات طبیعی متفاوت است و تحت 
مانند سرمایه، فناوري، دسترسی به آموزش، دانش و مهارت، 

بنابراین باید توجه ؛ هاي و توانایی مدیریت قرار داردزیرساخت
پذیري در این منطقه نمود که ارائه راهکارهاي کاهش آسیب

متناسب با شرایط طبیعی، اقتصادي و اجتماعی کشاورزان 
پا باشد تا بتواند به بهترین نحو ممکن سازگاري و خرده

انات اقلیمی و را در مقابل تغییر و نوسهاآنیري پذانعطاف
پذیري رویدادهاي حدي افزایش داده و درنهایت از آسیب

آنان بکاهد.

پذیريتعریف مفاهیم مرتبط با سازگاري و آسیب-1جدول 
تعریفمفهوم

ظرفیت سازگاري (ظرفیت 
)آوريیا تابانطباق

»Adaptive capacity«

هایی مانند کم برابر پیشامدهاي سوء ناشی از تغییر اقلیم که به صورتتوانایی یک سیستم براي سازگاري در
د                  باشها میها و یا تحت کنترل درآوردن نتایج آنهاي بالقوه، استفاده مطلوب از فرصتکردن آسیب

)Parry, 2007(.
ظرفیت مقابله

»Copping capacity«
,IPCC(دي آب و هوایی یا تنوع اقلیمی جتوانایی یک سیستم براي تطبیق با اثرات رویدادهاي  2007(.

,Parry(که یک سیستم در معرض تغییرات اقلیمی عمده قرار دارديااندازهسطح و تماس 2007(
يسوء سازگار

»Maladaptation«
هاي آب و هوایی را افزایش دهد؛ به محركيریپذبیآساً طبیعی و انسانی که سهويهاستمیستغییر در هرگونه

دهدیمافزایش نیز آن رابلکه دهدینمپذیري را کاهش آسیبتنهانهیک سازوکار سازگاري است که 
)McCarthy, 2001(.

کاهش
»Mitigation«

است تا منابع تولید ییهاياستراتژ؛ که شامل باشدیمکاهش اثر بشر بر سیستم اقلیمی منظوربهي انسان مداخله
Walthall(اي افزایش یابدو چاهک گاز گلخانهکاهش دادهرا اي و انتشارات گاز گلخانه et al., 2012(.

پذیريانعطاف
»Resilience«

و چند توجهقابلبه و بهبود یافتن در برابر تهدیدهاي یدهپاسختوانایی براي شرکت کردن، آماده شدن براي، 
Walthall(خطره با حداقل آسیب به رفاه اجتماعی، اقتصاد و محیط et al., 2012(.

تواندیم، این امر ردیگیمقرار ریتأثیا تغییر اقلیم تحت ات آب و هوایی اي که یک سیستم توسط تغییردرجهتیحساس
مستقیم (براي مثال، تغییري در عملکرد محصول زراعی در صورتبهسودمند و یا مضر باشد. این اثر ممکن است 

غیر مستقیم (براي مثال، صورتبهدما) یا يریرپذییتغبه تغییر در متوسط دما، تغییر در دامنه آن یا یدهپاسخ
ساحلی به علت افزایش سطح دریا) باشديهالیسایجاد شده توسط افزایش در تناوب جاري شدن يهابیآس

)Lioubimtseva & Henebry, 2009Parry, 2007(.
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جهانی از سازوکارهاي سازگاري معرفی شده بخش کشاورزي در مناطق مختلفیهامثال-2جدول 
محققجامعه / محصولسازگاريوکار ساز

هاي ، تنوع در فعالیتکشتآبیاري، تنوع يهاستمیس، شدهاصالحهاي استفاده از واریته
، جنگل زراعیییدرآمدزابراي ییهاتیفعالکشاورزي، تغییر تاریخ کشت، اتخاذ 

)Agroforestry(

منطقه الورا غنا / 
پیمایش خانوار

)Ndamani & Watanabe,

2015(

مقاوم به يهاگونههاي زهکشی، استفاده از ، تغییر تاریخ کشت، تعبیه کانالکشتتنوع 
حفظ رطوبت خاكيهاکیتکنخشکی، 

Fosu-Mensah(غنا / خانوار et al.,
2012;(

هاي آبیاري، تغییر تاریخ کشت و برداشت، کمک دولت به پرداخت تسهیالت براي سیستم
جامعه از تغییر اقلیم و اثرات آنيسازآگاهها براي کمپین توسط رسانهياندازراه

نیجریه / پیمایش 
خانوار

(Ugwoke et al., 2013)

، تغییر ترکیب محصوالت، تغییر تاریخ کشت، )double seeding(مجددبذرکاري
آبیاريوريبهرهافزایش

هند/ کشاورزان/ 
پیمایش

(Sahu & Mishra, 2013)

هاي زهکشی، کشت منابع درآمدي، حفر کانالدر تنوع ایجاد ، مواد غذاییذخیره 
هاي مقاوم به آفت و هاي با عملکرد باال و مقاوم به خشکی، استفاده از واریتهواریته

، مالچ پاشی در هاکشعلفو هاکشآفتبیماري، کشت با استفاده از آب باران، استفاده از 
محصوالت باغی، تغییر تاریخ کشت

ان اوگاندا / کشاورز
/ کارینیزمبیس

مصاحبه

)Okonya et al., 2013(

هاي مختلف، تغییر کشاورزي تلفیقی، کشت مخلوط، کشت درخت، استفاده از واریته
آبیاري، استفاده از فنون حفاظت از منابع يهاستمیستاریخ کشت و برداشت، استفاده از 

آبی، استفاده از فنون حفاظت از خاك، درآمد خارج از مزرعه

,Apataکارانینیزمبیس 2011)(

هاي ، استفاده از سیستمیآبکمهاي هواشناسی، استفاده از ارقام مقاوم به بینیبهبود پیش
آبیاري، تغییر تاریخ کشت

اتیوپی / پیمایش 
خانوار

(Mengistu, 2011)

هاي از جمله سیستمآبهاي کنترل منابع ، مکانیزمکشتریزتغییر در سطح زمین 
آبیاري، ساخت سرپناه و بادشکن، کشاورزي حفاظتی

Bryan(قهوه، اتیوپیا et al., 2009(

متفاوت (زودرس، مقاوم به خشکی)، هاي تغییر در سطح زیر کشت، استفاده از واریته
هاي مدیریت منابع آب، استفاده از کشاورزي حفاظتیاستفاده از مکانیسم

Barbier(شمال بورکینافاسو et al., 2009(

Gyampoh(غناکشاورزي، مدیریت بهتر منابع آبيسازيتجارهاي مقاوم به خشکی، استفاده از واریته et al., 2008(
Yang(چینهاي جدیدترکیب کشت محصوالت، استفاده از فناوريتغییر  et al., 2007(

هاي براي محصوالت زراعی، استفاده از واریتهیکود دهاصالح فرایند کشت، برداشت و 
هاي گیاهی و یا دامی متفاوت (براي نمونه زودرس، مقاوم به خشکی)، افزایش تنوع گونه

از جمله آبهاي کنترل منابع بخش کشاورزي، مکانیزميسازيتجارمورد پرورش، 
ح الگوهاي چراي دامهاي آبیاري، اصالسیستم

شمال غرب آفریقاي 
جنوبی

)Thomas et al., 2007(

هاي حفاظت از منابع وري آبیاري، تکنیک، بهرهیچند کشتهاي مختلف، استفاده از واریته
هواشناسیيهاینیبشیپآب و خاك، استفاده از 

زیمباوه / محصول 
سري يهادادهپنبه / 

زمانی و پیمایش

)Gwimbi, 2009(

روش پژوهش
، کاربردي، از نظر نحوه تحقیق حاضر از لحاظ هدف

میدانی و از لحاظ میزان و درجه کنترل ،هاآوري دادهجمع
. جامعه آماري این شودیممتغیرها، غیرآزمایشی محسوب 

مطالعه را کارشناسان و اعضاي هیأت علمی مرکز تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزي و منابع طبیعی استان همدان و 

گروه اول و عنوانبهسازمان جهاد کشاورزي استان همدان 
اي استان همدان تشکیل دادند. استان پکشاورزان خرده

عنوان قلمرو جغرافیایی پژوهش انتخاب شد، همدان که به
یکی از مناطق عمده تولید محصوالت کشاورزي است که 

تحقیقات مختلف حاکی از وقوع پدیده تغییر اقلیم در این 
) به این 1392موحدي و همکاران (،منطقه است. براي نمونه
جایی محسوسی ه بارندگی استان جابهنتیجه رسیدند که دور

روند) دریافتند که 1394داشته است. امیري و همکاران (
در یشیافزاراتییتغصورت بهدما،شاخصدريداریمعن

) 1390ابیانه و همکاران (منطقه وجود دارد. در تحقیق زارع
هاي هواشناسی استان کاهشی و روند بارش ایستگاه

ا داراي روند افزایشی بود. کریمی خشکسالی نیز همانند دم
) نیز با بررسی روندهاي تغییر اقلیم 1389کاخکی و سپهري (

ساله 55در همدان به این نتیجه رسیدند که طی یک دوره 
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بارندگی بهاره این استان کاهش و بیشینه دما نیز افزایش 
ی نیبشیپی ایران نیز شناسمیاقل. پژوهشکده کندیمپیدا 

درصد 36میالدي 2039کرده است استان همدان تا سال 
افزایش گرادیسانتدرجه 2/1تا 7/0کاهش بارندگی و بین 

ی ایران، شناسمیاقلدما را تجربه خواهد نمود (پژوهشکده 
1386.(

تعیین حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران استفاده منظوربه
می و شد. با توجه به حجم جامعه اعضاي هیأت عل

نفر تعیین شد و 115نفر)، تعداد نمونه 360کارشناسان (
نمونه عنوانبهنفر 121دقت و اطمینان، از باال بردنمنظوربه

82412شد. در گروه کشاورزان نیز از جامعه استفاده تحقیق 
انعنوبهنفر 266نفري با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

280حجم نمونه تعیین گردید که براي افزایش دقت 
زیر بود.صورتبهپرسشنامه تکمیل گردید. روش محاسبه نیز 

)1ي (رابطه

)2ي (رابطه

چند صورتبهگیري از جامعه کشاورزان در این تحقیق، نمونه
اي تصادفی انجام شد. در مرحله اول پنج شهرستان مرحله

شهرستان 9مالیر، همدان، رزن، اسدآباد و کبودرآهنگ از 
گیري انتخاب و در مرحله بعد، استان همدان براي نمونه

تصادفی ساده صورتبهکشاورزان پنج شهرستان انتخابی 
صورتبهگیري از جامعه کارشناسان نیز انتخاب شدند. نمونه

حجم نمونه آماري 3تصادفی هدفمند صورت گرفت. جدول 
دهد. هاي مورد مطالعه را نشان میشهرستانبرحسبتحقیق 

ها در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ابزار گردآوري داده
اي و ردي و حرفهساخته بود که از دو بخش مشخصات ف

سازوکارهاي سازگاري تشکیل یافته است. روایی ظاهري و 
ها با استفاده از نظرات محتوایی ابزار گردآوري داده

متخصصان دانشگاهی در عرصه توسعه کشاورزي، ترویج و 
قرار گرفت. دییتأآموزش کشاورزي، آبیاري و زراعت مورد 

با استفاده از پایایی پرسشنامه نیز در میان هر دو جامعه 
هاي سازوکارهاي گویهآزمون آلفاي کرونباخ براي دسته

آلفاي کرونباخ پرسشنامه صورتنیبدسازگاري محاسبه شد. 
به دست 966/0و پرسشنامه کارشناسان 942/0کشاورزان 

دستیابی به سازوکارهاي منظوربهآمد. الزم به ذکر است که 
تیک منابع (که پذیري، با مرور سیستماکاهش آسیبمؤثر

سازوکار شناسایی 49آمده است)، 2در جدول هاآنبرخی از 
و در دو بخش میزان اهمیت (از دید کارشناسان) و میزان 

در منطقه در قالب طیف پنج اجرا (از دید کشاورزان)
=خیلی زیاد) 5= خیلی کم تا 1، اصالً= 0اي لیکرت (گزینه

يبندرتبهيبراق مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقی
Udinاودین و همکاران (قیتحقروشازسازوکارها et al.,

بر يسازگاريسازوکارها،روشنیادر. شداستفاده)2014
هرتیاهمشاخصيبراوگرفتنمرهکرتیلفیطاساس 
:شداستفادهریزفرمولازسازوکار

ASI=
ASn*0+ASvl*1+ASl*2+ASm*3+ASh*4+ASvh*5

جایی که؛
=ASIشاخص سازوکار سازگاري

ASn سـازوکار  عنـوان بـه شـده یابیارز= فراوانی تعداد دفعات
تیاهمیب

ASvl سـازوکار بـا   عنوانبه= فراوانی تعداد دفعات ارزیابی شده
اهمیت بسیار کم

ASl سـازوکار بـا   عنـوان بهشدهیابیارز= فراوانی تعداد دفعات
اهمیت کم

ASm سـازوکار بـا   عنوانبهشدهیابیارز= فراوانی تعداد دفعات
اهمیت متوسط

ASh سـازوکار بـا   عنوانبه= فراوانی تعداد دفعات ارزیابی شده
اهمیت زیاد

ASvh سازوکار بـا  عنوانبه= فراوانی تعداد دفعات ارزیابی شده
اهمیت خیلی زیاد

بنـدي سـازوکارهاي مـورد بررسـی از     گروهمنظوربههمچنین 
بررسـی  منظـور بـه تحلیل عاملی اکتشافی بهـره گرفتـه شـد.    

ــو   ــز از آزم ــزان اجــرا نی ــزان اهمیــت و می ــین می ن شــکاف ب
من ویتنی بهره گرفته شد.- اي ناپارامتري یومقایسه

n
std 

22

2

).(

).(

stNd
stNn




n=   حجم نمونه
S = انحراف معیار مهمترین متغیر در جامعه که پیش آزمون در آن

گرفته است.انجام 
d= کاهش داده شد06/0دقت احتمالی که طبق نظر متخصصان به
t=96/1مطلوب

N مطالعه= جامعه آماري مورد
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مورد مطالعههاي معرفی حجم نمونه آماري تحقیق برحسب شهرستان-3جدول 

بردارانبهرهتعداد نام شهرستان
حجم نمونهفعال زراعی

1284370مالیر
719333اسدآباد

1028655رزن
1318370کبودرآهنگ

970152همدان
53206280جمع کل

ها و بحثیافته
اي کارشناسانهاي فردي و حرفه) ویژگی1

اي کارشناسان مورد هاي فردي و حرفهتوزیع فراوانی ویژگی
هاي تحقیق، یافتهبر اساسآمده است. 4مطالعه در جدول 

درصد زن بودند. 9/14درصد از کارشناسان مرد و 1/85
ین ترجوانکه یدرحالسال بود 19/45متوسط سن نمونه 

سال سن داشت. 62هاآنترین سال و مسن27کارشناس 
درصد نمونه داراي تحصیالت کاردانی بود 5تنها ،نتایجطبق 
داراي مدرك کارشناسی و هاآندرصد از 3/41که یدرحال

درصد نیز کارشناسی ارشد و باالتر داشتند و رشته 7/53
مرتبط با کشاورزي بود. هاآندرصد از 5/83تحصیلی 

سال 88/19میانگین سابقه کار کارشناسان مورد مطالعه نیز 
4/12کارشناس 5/59بود و از لحاظ موقعیت اداري نیز 

درصد نیز عضو هیأت علمی بودند. در 1/28درصد مدیر و 
هاآندرصد مرد بودند. میانگین سن 95نمونه کشاورزان نیز 

که تنها یدرحالسواد بودند یبدرصد 26سال و حدود 13/51
درصد داراي تحصیالت دانشگاهی بودند.10

) اثرات مورد انتظار تغییر اقلیم2
در این قسمت از تحقیق از گروه کارشناسان خواسته شد که 
با توجه به اطالعات و روندهاي موجود، اثرات مورد انتظار 

شناخت اثرات تغییر اقلیم را از لحاظ احتمال ارزیابی نمایند. 
تواند انتخاب مورد انتظار و محتمل تغییر اقلیم می

کلی طوربهقرار دهد. ریتأثسازوکارهاي سازگاري را تحت 
قدم اول در سازگاري کشاورزان شناخت منبع خطر و اثرات 
آن است. با این آگاهی طراحی و انتخاب سازوکارهایی که در 

شود.تسهیل میباعث سازگاري با اثرات منفی تغییر اقلیم
افزایش "مشخص است، 1نمودار درکه گونههمان

نیترمحتملو نیترمهمعنوانبه"خشکسالی و کمبود آب

انتخاب 3از 69/2اثر تغییر اقلیم در استان همدان با میانگین 
درصد) احتمال وقوع این اثر را 65شد. اکثر پاسخگویان (

درصد احتمال آن را باال ارزیابی 31و حدود "حتمطوربه"
، مشکل واقعبهنمودند. این یافته بیانگر این است که 

چالش پیش روي نیترمهمخشکسالی در آینده نیز 
ریتأث"، "افزایش گرد و خاك". باشدیمکشاورزان منطقه 

افزایش "و "هاپایین رفتن آب چاه"، "منفی بر سالمت افراد
نیز از اثرات مهم آتی تغییر اقلیم در "شهرهامهاجرت به 

. همچنین افزایش سیل، کاهش رودیمآینده منطقه به شمار 
عملکرد محصوالت کشاورزي و افزایش هجوم آفات و 

اثراتی با احتمال کم ارزیابی شدند.عنوانبهها بیماري
ــاولو) 3 ي ریپــذبیآســي ســازوکارهاي کــاهش بنــدتی

اهمیتبر اساسکشاورزان در شرایط تغییر اقلیم 
بندي سازوکارها از لحاظ اهمیت (از دید نتایج حاصل از رتبه

نشان داده شده است. 5گروه کارشناسان) در جدول 
کشتيالگورییتغ"سازوکار 5که مشخص است، گونههمان

ازاستفاده"، "برآبکممحصوالتکشتسمتبهمنطقهدر
، ")غیرهوينوارفشار،تحت(ياریآبنینوهايروش

نظراتازاستفاده"، "یخشکبهمقاومارقامازاستفاده"
و "آبمنابعتیریمديبراکارشناسانومتخصصان

آفاتبامقابلهيبرا) IPM(آفاتیقیتلفتیریمدازاستفاده"
5هاي باالتري کسب نمودند. همچنین اولویت"هايماریبو

يهاعلفکنترليبراییایمیشسمومازاستفاده"سازوکار 
یآبازینبهترنیتاميبراياریآبحجمشیافزا"، "آفاتوهرز

یقسمتفروش"، "گریديروستاایشهربهمهاجرت"، "اهیگ
ازین(يسازگارعدم"و "هانهیهزنیتاميبراهانیزماز
عنوان با کسب کمترین امتیازها به ")شودانجاميکارستین

).5هاي آخر انتخاب شدند (جدول اولویت
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اي کارشناسان مورد مطالعهفردي و حرفههايتوزیع فراوانی ویژگی-4جدول 

کشاورزانکارشناسان

فراوانی گروهمتغیر
(نفر)

فراوانی گروهمتغیرتوضیحاتدرصد
(نفر)

توضیحاتدرصد

یتجنس
189/14زن

جنسیتمردنما: 
125زن

نما: مرد 27مرد1031/85مرد
8

95

28جمع121100جمع
0

100

سن

30≤51/4
62بیشینه: 
27کمینه: 
19/45میانگین: 

41/6معیار:انحراف
48نما: 

سن

30≤4215
90بیشینه: 
19کمینه: 
13/51میانگین: 

45/17معیار:انحراف
64نما: 

40-31214/1740-31495/17

50-41725/5250-41451/16

65-51231965-51761/27

66683/24≥121100جمع

سطح 
تحصیالت

65کاردانی

نما: کارشناسی 
ارشد و باالتر

758/26سوادبی

نما: سواد خواندن و 
نوشتن

و سواد خواندن503/41کارشناسی
نوشتن

898/31
کارشناسی 

سطح 657/53ارشد و باالتر
تحصیالت

509/17سیکل

355/12دیپلم121100جمع

کارشناسی و 
باالتر

145

سابقه کار

کمینه: 32بیشینه: 1714≥10
2
88/19میانگین: 

22/7معیار: انحراف
20نما: 

شهرستان 
محل 
فعالیت

7025مالیر

نما: مالیر و 
کبودرآهنگ

20≤x≤11427/34338/11اسدآباد

35≤x≤21622/51556/19رزن

7025کبودرآهنگ121100جمع

موقعیت 
اداري

725/59کارشناس

نما: کارشناس

526/18همدان

154/12مدیر
ت عضو هیأ

علمی
341/28

121100جمع

) تحلیل عاملی سازوکارهاي سازگاري4
يبنددستهسازي سازوکارها و خالصهمنظوربهدر ادامه و 

هایی قابل تجزیه و تحلیل، از تکنیک تحلیل ها در گروهآن
85/0برابر با KMOعاملی اکتشافی استفاده گردید. معیار 

ي مناسب بودن کنندهدییتأآزمون بارتلت يداریمعنو 
پژوهش حاضر است.مدل تحلیل عاملی

ها تعیین و میزان واریانسی که در مرحله بعد تعداد عامل
در نظرتبیین نمودند مشخص گردید. با هاآنهریک از 

عامل شناسایی 6، تعداد 2از تربزرگگرفتن مقدار ویژه 

درصد از واریانس کل 66ها در مجموع شدند که این عامل
داري معنیطوربهبنابراین ؛ متغیرها را تبیین نمودند

ي متغیرها را با استفاده از این توان پیچیدگی مجموعهمی
درصد از واریانس کل 34عامل، با از دست دادن تنها 6

کاهش داد. البته باید به این نکته اشاره نمود که پس از 
متغیر به دلیل پایین بودن بار 4چرخش واریماکس، 

یهمبستگ) و در نتیجه کافی نبودن 5/0عاملی (کمتر از 
حذف گردیدند.با سایر متغیرها، از تحلیل 
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تغییر اقلیم از دید کارشناسانانتظار اثرات مورد-1مودارن

مشخص است، مقدار ویژه 5که از نتایج جدول گونههمان
است که این عامل حدود یک سوم از 08/15عامل اول 

درصد) را به خود اختصاص 78/32واریانس تبیین شده (
سازوکار فنی و زراعی قرار گرفته 14داده است. در این عامل 

ي حفاظتی، تغییر تاریخ ورزخاكهاي است. استفاده از روش
نیترمهماز جمله کیپالستریزهاي کشت و انجام کشت

لهیوسبهسازوکارهاي این دسته بود. تشکیل عامل اول 
بخش زیادي از واریانس نییتبفنی و –متغیرهاي زراعی 

تبیین شده حاکی از اهمیت باالي اتخاذ این سازوکارها براي 
61/4سازگاري با تغییر اقلیم است. مقدار ویژه عامل دوم نیز 

اریانس را تبیین کند. وجود درصد و10باشد که توانست می
ازمشاعاستفاده، خاكبافتبهبودواصالحمتغیرهایی مانند 

بهیدسترسبهبودي، اریآببازدهشیافزاجهتدرآبمنابع
و موقعبهبرداشتوکاشتيبرايکشاورززاتیتجهولیوسا

باعث کارگراستخداميجابهیخانوادگکاريروینازاستفاده
ي گذارنامسازي گردید که عامل مذکور، سازوکارهاي ظرفیت

گردد.
يبرامزرعهياریآبدفعاتشیافزاوجود متغیرهایی مانند 

بهترنیتأميبراياریآبحجمشیافزای، خشکتنشکاهش
کارشناسانومتخصصاننظراتازاستفادهو اهیگیآبازین

باعث گردید که عامل سوم که داراي آبمنابعتیریمديبرا
درصد از تغییرات واریانس 7و تبیین کننده 25/3مقدار ویژه 

ي گردد. گذارنامبود، سازوکارهاي مدیریت منابع آب و آبیاري 
5/6متغیر بود و توانسته بود 5عامل چهارم نیز که داراي 

سازوکارهاي عنوانبهدرصد تغییرات واریانس را تبیین کند 
ي گردید. در این عامل گذارناموع درآمد و معیشت تن

هاي مختلف کشاورزي سازوکارهاي مانند انجام فعالیت
(باغداري، زراعت، دامپروري)، کشت محصوالت مختلف
کشاورزي و تغییر تولید از محصوالت کشاورزي به دامپروري 

وجود متغیرهایی مانند، واسطهبهقرار گرفت. عامل پنجم نیز 
نیتأميبراهانیزمازیقسمتفروشتشکیل تعاونی تولیدي، 

باخانوارشتیمعنیتأمو نییپابهرهباوامياعطا، هانهیهز
نیتأمسازوکار عنوانبهمزرعهازخارجيدرآمدهاازاستفاده

33/2ي گردید. این عامل با مقدار ویژه گذارناممنابع مالی 
درصد از واریانس را تبیین کند. عامل آخر 5دود توانست ح

درصد واریانس را داشت با وجود 5/4نیز که توانایی تبیین 
یجیترو–یآموزشيهاکالسازاستفادهمتغیرهایی مانند 

یقیتحقهايافتهیازاستفاده، دیتولوريبهرهشیافزاجهت
–سازوکارهاي دانشی عنوانبهی و توکل به خدا و دعا جیترو

ي شد.گذارناماطالعاتی و اعتقادي 
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ــد  5 ــزان اهمیــت ســازوکارها (از دی ــین می ) شــکاف ب
(از دید کشاورزان)هاآنکارشناسان) و میزان اجراي 

بندي سازوکارهاي مورد بررسی توسط تکنیک پس از گروه
تحلیل عاملی، میزان اجراي سازوکارهاي هر گـروه توسـط   

پا منطقه نیز محاسبه شـد. نتـایج بررسـی    کشاورزان خرده
شکاف بین میزان اهمیت سازوکارها از دیـد کارشناسـان و   

هـاي نمـودار و7را توسط کشـاورزان در جـدول   میزان اج
بررسـی  منظـور بـه نشان داده شده است. 7تا 2عنکبوتی 

هـاي  ها نیز بـا توجـه بـه مقیـاس گویـه     داري تفاوتمعنی
من ویتنی بهـره  -ناپارامتري یوايپژوهش از آزمون مقایسه

که مشخص اسـت، تقریبـاً در تمـام    گونههمانگرفته شد. 
سازوکارهاي سازگاري مورد بررسی میـزان اجـرا از میـزان    

ي کمتر است. نتایج نشان داد داریمعنطوربههاآناهمیت 
يبـرا ياریـ آبحجـم شیافـزا «تنها در سازوکارهاي مانند 

ـ ازیـ نبهترنیتأم يروسـتا ایـ شـهر بـه مهـاجرت «، »یآب
هانیزمازیقسمتفروش«و » دعاوخدابهتوکل«، »گرید

داري بـا  میـزان اجـرا تفـاوت معنـی    » هانهیهزنیتأميبرا
میزان اهمیت نداشت.

کشاورزان در شرایط تغییر اقلیمسازگاريسازوکارهاي يبندرتبه-5جدول 
NVLLMHVHASIسازگاريسازوکارهاي 

00034276557برتغییر الگوي کشت در منطقه به سمت کشت محصوالت کم آب
003132580545)غیرههاي نوین آبیاري (تحت فشار، نواري واستفاده از روش

01393474540استفاده از ارقام مقاوم به خشکی
000124564536منابع آببهینهبراي مدیریتاستفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان 

000144562532ها) براي مقابله با آفات و بیماريIPMاستفاده از مدیریت تلفیقی آفات (
025143367521کشت ارقام مقاوم به شوري

005124658520هاي تحقیقی ترویجیاستفاده از یافته
000263956514خاكرطوبتحفظ منظوربهحفاظتی يورزخاكهاي استفاده از روش

022252864513کشت ارقام اصالح شده
003214552509استفاده از مشاور یا کارشناس براي افزایش عملکرد محصول

058123165506وري تولیدترویجی جهت افزایش بهره–هاي آموزشی استفاده از کالس
560112474505توکل به خدا و دعا

025174651502ايزیر پالستیک و گلخانهيهاکشتانجام 
006165445501يگذارهیسرماجذب اعتبارات براي افزایش 

0212182861497براي جلوگیري از هدر رفت آبهاي آبیاريپوشش بتنی کانال
053135545495کشاورزياحداث استخر ذخیره آب 

023195839492براي حفظ حاصلخیزي خاكمخلوط کردن بقایاي گیاهی با خاك
023225935485ترکشت محصوالتی با دوره رشد کوتاه

082184944482يزیحاصلخشیافزاورطوبتحفظجهتخاكبافتبهبودواصالح
231574549479بیمه کردن محصوالت

005373940477هواشناسیيهاینیبشیپاستفاده از 
068194246477موقعبهبهبود دسترسی به تجهیزات کشاورزي براي کاشت و برداشت 

053363344471مختلف کشاورزي (باغداري، زراعت، دامپروري)يهاتیفعالانجام 
2116163650465اعطاي وام با بهره پایین

237235333463کشت در جهت عمود به شیب زمین براي حفظ رطوبت خاك
0216204835461ایجاد سایه با کشت درختان

0118234138460معیشت خانوار با استفاده از درآمدهاي خارج از مزرعهنیتأم
0224144437453هاي آبیاريالیروبی کانال

2310274732452تعاونی تولیديتشکیل 
268323241451استفاده مشاع از منابع آب در جهت افزایش بازده آبیاري

335344630449رعایت آیش
*N= ،بدون اهمیتVL= ،بسیار کم اهمیتL= ،کم اهمیتM= ،اهمیت متوسطH= ،اهمیت زیادVH=بسیار با اهمیت،ASI سازگاري= شاخص سازو کار
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5ادامه جدول 
NVLLMHVHASIسازوکارهاي سازگاري

2218185130446تغییر تاریخ کشت
0515274727439کشاورزيکشت محصوالت مختلف

1214315419434کشتریزکاهش یا افزایش سطح زمین 
239513026424کشت مخلوط (ترکیبی)

0615394714411به یک مزرعه دیگر با شرایط بهتر (مثالً آب بیشتر)فعالیت زراعی انتقال
2199263332407تغییر تاریخ برداشت

0725304315394بهبود مدیریت استفاده از منابع آب
12815252437394زهکشی زمین

71311283923390افزایش دفعات آبیاري مزرعه براي کاهش تنش خشکی
4159403023388هاي کشاورزي براي کاهش مصرف آببایر گذاشتن مقداري از زمین

31125352720374استخدام کارگريجابهاستفاده از نیروي کار خانوادگی 
7726332523373تغییر تولید از محصوالت کشاورزي به دامپروري

12823382317345بذرکاري مجدد
92514272422340هاي هرز و آفاتتنظیم استفاده از سموم شیمیایی براي کنترل علف

11193332620305بهتر نیاز آبی گیاهنیتأمافزایش حجم آبیاري براي 
251417301718296مهاجرت به شهر یا روستاي دیگر

332218241410236هانهیهزنیتأمها براي فروش قسمتی از زمین
3638151499191عدم سازگاري (نیاز نیست کاري انجام شود)

*N= ،بدون اهمیتVL= ،بسیار کم اهمیتL= ،کم اهمیتM= ،اهمیت متوسطH= ،اهمیت زیادVH=بسیار با اهمیت،ASIشاخص سازو کار سازگاري =

واریانس توضیح داده شده براي هر عامل تحت چرخش واریماکسهاي استخراج شده به همراه مقدار ویژه و مقدارعامل-6جدول 
درصد واریانس تجمعیدرصد واریانسمقدار ویژهنشانگرنام عاملعامل

TFs08/1578/3278/32زراعی–سازوکارهاي فنی 1
CBs61/404/1082/42يسازتیظرفسازوکارهاي 2
WMs25/306/789/49آب و آبیاريمنابعسازوکارهاي مدیریت3
Ts00/353/643/56و معیشتتنوع درآمدسازوکارهاي 4
Fs33/206/549/61منابع مالینیتأمسازوکارهاي 5
INFOs09/254/403/66و اعتقادياطالعاتی–سازوکارهاي دانشی 6

هاشده در عامليبارگذارمتغیرهاي -7جدول 
مجموعه سازوکارهاسازوکارهاي سازگاري با تغیر اقلیم

فنی نشانگرها
–

زراعی

ظرف
تی

ساز
ي

مدیریت
منابع

آب و 
یآب

ار
ي

تنوع درآمد
و معیشت

تأم
نی

دانشی منابع مالی
–

اطالعاتی
و 

اعتقادي

M
ann-W

hitney U

رطوبتحفظ منظوربهحفاظتی يورزخاكهاي استفاده از روش
خاك

TFs1797/0**4695
TFs2796/0**8132تغییر تاریخ کشت

TFs3791/0**5042ايزیر پالستیک و گلخانهيهاکشتانجام 
TFs4734/0**6533ترکشت محصوالتی با دوره رشد کوتاه

TFs5731/0**2234ایجاد سایه با کشت درختان
TFs6703/0**10520تغییر تاریخ برداشت

TFs7675/0**9990کشتریزکاهش یا افزایش سطح زمین 
درصد اطمینان95دار در سطح تفاوت معنی*درصد اطمینان      99دار در سطح تفاوت معنی**
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7ادامه جدول 
مجموعه سازوکارهاسازوکارهاي سازگاري با تغیر اقلیم

فنی نشانگرها
–

زراعی

ظرف
تی

ساز
ي

مدیریت منابع آب 
آبو 

اری
ي

تنوع درآمد و 
معیشت

تأم
نی

دانشی منابع مالی
–

اطالعاتی 
و اعتقادي

M
ann-W

hitney U

يزیحاصلخحفظيبراخاكبایاهیگيایبقاکردنمخلوط
خاك

TFs8675/0**5178
TFs9637/0**10020بذرکاري مجدد

TFs10555/0**9888رعایت آیش
TFs11549/0**4662کشت ارقام مقاوم به شوري

TFs12547/0**8502کشت مخلوط (ترکیبی)
TFs13539/0**5583افزایش دفعات آبیاري مزرعه براي کاهش تنش خشکی

TFs14529/0**5570کشت ارقام اصالح شده
اصالح و بهبود بافت خاك جهت حفظ رطوبت و افزایش 

حاصلخیزي
CBs1703/0**4875

CBs2658/0**8999استفاده مشاع از منابع آب در جهت افزایش بازده آبیاري
بهبود دسترسی به وسایل و تجهیزات کشاورزي براي کاشت و 

موقعبهبرداشت 
CBs3657/0**6909

CBs4645/0*12286استخدام کارگريجابهاستفاده از نیروي کار خانوادگی 
CBs5554/0**4021استفاده از مشاور یا کارشناس براي افزایش عملکرد محصول

) براي مقابله با آفات و IPMاستفاده از مدیریت تلفیقی آفات (
هابیماري

CBs6545/0**3800
CBs7528/0**6867هاي آبیاريپوشش بتنی کانال
در منطقه به سمت کشت محصوالت کم تغییر الگوي کشت 

برآب
CBs8525/0**3089

CBs9502/0**4408يگذارهیسرماجذب اعتبارات براي افزایش 
CBs10500/0**2790احداث استخر ذخیره آب کشاورزي

WMs1815/0**10230زهکشی زمین
WMs2759/015483بهتر نیاز آبی گیاهنیتأمافزایش حجم آبیاري براي 

WMs3607/0**3000هاي نوین آبیاري (تحت فشار، نواري و ...)استفاده از روش
WMs4522/0**5550کشت در جهت عمود به شیب زمین براي حفظ رطوبت خاك

WMs5546/0**7005هاي آبیاريالیروبی کانال
نظرات متخصصان و کارشناسان براي مدیریت استفاده از 
منابع آب

WMs6506/0**9111
WMs7489/0**9371بهبود مدیریت استفاده از منابع آب

مختلف کشاورزي (باغداري، زراعت، يهاتیفعالانجام 
دامپروري)

Ts180
2/
0

**6669
Ts271کشت محصوالت مختلفکشاورزي

6/
0

**7182
Ts353تغییر تولید از محصوالت کشاورزي به دامپروري

7/
0

**9371
Ts451مهاجرت به شهر یا روستاي دیگر

6/
0

14688
Ts549بیمه کردن محصوالت

7/
0

**5621
Fs1726/0**5444تشکیل تعاونی تولیدي

Fs2712/0**8750معیشت خانوار با استفاده از درآمدهاي خارج از مزرعهنیتأم
Fs3679/016573هانهیهزنیتأمها براي فروش قسمتی از زمین

هاي کشاورزي براي کاهش بایر گذاشتن مقداري از زمین
مصرف آب

Fs4625/0**9652

Fs5509/0**9741اعطاي وام با بهره پایین
ترویجی جهت افزایش –هاي آموزشی استفاده از کالس

وري تولیدبهره
INFs1812/0**5203

INFs2620/0**4365هاي تحقیقی ترویجیاستفاده از یافته
INFs3748/0**5223هواشناسیيهاینیبشیپاستفاده از 

INFs4498/013809توکل به خدا و دعا
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CBs1

CBs2

CBs3

CBs4

CBs5

CBs6

CBs7

CBs8

CBs9

CBs10

میزان اهمیت
میزان اجرا

ــودار ــل   -2نم ــازوکارهاي عام ــراي س ــت و اج ــزان اهمی ــاوت می تف
يسازتیظرف

TFs1

TFs2

TFs3

TFs4

TFs5

TFs6

TFs7

TFs8

TFs9

TFs10

TFs11

TFs12

TFs13

TFs14

میزان اهمیت
میزان اجرا

زراعی-تفاوت میزان اهمیت و اجراي سازوکارهاي عامل فنی -4نمودار

Ts1

Ts2

Ts3Ts4

Ts5

میزان اهمیت
میزان اجرا

تفاوت میزان اهمیت و اجراي سازوکارهاي عامل تنوع -3نمودار
درآمد و معیشت

WMs1

WMs2

WMs3

WMs4WMs5

WMs6

WMs7

میزان اهمیت
میزان اجرا

تفاوت میزان اهمیت و اجراي سازوکارهاي عامل مدیریت -5نمودار
منابع آب و آبیاري

25/4

69/2
69/3

74/2 15/4

70/2

01/4
90/2

81/3

70/3
50/4

24/4

20/3

12/2

36/3

50/3

53/2

46/2

31/4

70/2

71/3
14/2

85/2 81/2
59/3

10/3

07/4

59/2

98/3

72/3
28/2

54/2

94/385/2

09/4

09/3

71/2

31/2

74/2

83/374/3

12/2 14/2

14/4

60/4

38/2

65/2

86/2

11/4

53/2
66/2

40/4

21/4

23/3

11/2

08/2

68/1

28/3

26/3

57/2
52/2

04/2

43/4

89/3

56/2

63/326/2

10/1

84/3

98/3

21/2

45/2
45/2
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INFs1

INFs2

INFs3

INFs4

میزان اهمیت
میزان اجرا

–تفاوت میزان اهمیت و اجراي سازوکارهاي عامل دانشی -6نمودار
اطالعاتی و اعتقادي

Fs1

Fs2

Fs3Fs4

Fs5

میزان اهمیت
میزان اجرا

منابع نیتأمتفاوت میزان اهمیت و اجراي سازوکارهاي عامل -7نمودار
مالی

و پیشنهادهايریگجهینت
بخش کشاورزي به واسطه ماهیت خود نسبت به سایر 

ثیر پدیده تغییر اقلیم أهاي اقتصادي بیشتر تحت تبخش
اثرات تغییر اقلیم بر تولید محصوالت از طرفی .است

کشاورزي، معیشت جوامع روستایی را نیز با چالش جدي 
هاي افزایش فقر، کاهش فرصتسازنهیزممواجه کرده و 

اشتغال و افزایش مهاجرت به سمت شهرها خواهد 
,Amiri & Eslamian(شد واسطهبهکشاورزان نیز . )2010

ماهیت فعالیت تولیدي خود بیشتر از سایر اقشار تحت
اثرات این پدیده قرار دارند. شدت این اثر وقتی ریتأث

پذیري کشاورزان نسبت به که آسیبکندیمافزایش پیدا 
تغییر اقلیم زیاد بوده و توانایی سازگاري با آن نیز محدود 
باشد. بنابراین با توجه به اثرات احتمالی این پدیده و 
اهمیت سازگاري کشاورزان با آن، هدف تحقیق حاضر 

پا با تغییر شناسایی سازوکارهاي سازگاري کشاورزان خرده
اقلیم بود. 

نتایج نشان داد که از دید کارشناسان تغییر اقلیم در 
استان همدان اثرات غیرقابل اجتنابی بر نظام تولیدي 
کشاورزي و کشاورزان دارد. در این بین اکثر پاسخگویان

و نیترمهمعنوانبهافزایش خشکسالی و کمبود آب را 
ترین اثر تغییر اقلیم در این منطقه معرفی کردند. محتمل

الزم به ذکر است که کشور ایران در کمربند مناطق 
طوربهخشک جهان واقع شده است و متوسط بارندگی آن 

چشمگیري از متوسط جهانی کمتر است. از طرفی 

تر این منطقه تر و خشکها حاکی از اقلیم گرمبینیپیش
,IPCC(طبق گزارش کهيطوربه)، 1394قی، است (خال

شود در منطقه جغرافیایی ایران، در ی مینیبشیپ)2014
ما افزایش چشمگیر د2090–2099دوره طوالنی مدت 

درصدي 10-20درجه و بارش نیز کاهش حدود 5تا 5/2
را تجربه خواهد نمود. استان همدان نیز در همین راستا 

تر خواهد داشت.و خشکترگرماي آینده
اثرات تغییر اقلیم در این مطالعهنیترمهمنتایج نشان داد، 

توجه بیشتر حول محور منابع آب و خشکسالی است. باید 
اما ،داشت که اگرچه تغییر اقلیم یک پدیده جهانی است

هاي چشمگیري اثرات آن در نقاط مختلف جهان تفاوت
Haden(دارد. براي نمونه در تحقیق هادن و همکاران  et

al., بلوشی و مشکل کمبود بارش و آب، در ال)2012
,Al-Buloshi & Ramadan)رمدان نوسانات (2015

Niles)و همکارانبارش، در نیلز et al., هجوم (2016
,Vani(ها، در وانیآفات و بیماري کاهش عملکرد و )2016

اثرات تغییر اقلیم بود.نیترمهمنظمیبهاي بارش
عنوانبهآبی ی به پدیده خشکسالی و کمتوجهکم

عنوان یک کشور که بههاي تغییر اقلیم، در ایرانشاخص
شود که هرساله باعث میمستعد خشکسالی، مطرح است

هاي اقتصادي و اجتماعی بسیار زیادي بر پیکره آسیب
) و این درحالی 1391کشور وارد شود (کابلی و همکاران، 

هاي اجتماعی ناشی از خشکسالی در است که آسیب
ها چندان مورد توجه قرار ریزيها و برنامهاريزگسیاست

45/2
45/2

83/349/279/1

09/2

21/3

88/1

84/3

95/1

30/4
43/2

18/4

22/2

21/4

35/3

94/3

36/2
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شاورز و ؛ ک1393نگرفته است (اعتمادي و همکاران، 
کاربست سازوکارهایی که باعث رونیا). از 1389همکاران، 

توانمندسازي کشاورزان در مقابله با این پدیده شود 
) در تحقیق خود بهترین راه 1387ضروري است. رستمی (

مبارزه با بحران آب و خشکسالی را استفاده بهینه از آب و 
ي آب جلوگیري از آلوده شدن آن و تغییر چرخه هیدرولوژ

) استفاده از 1391داند. دانشور و زیبایی (در طبیعت می
آبی و هاي آبیاري بارانی در مقابله با پدیده کمسیستم

) 1387پور و زیبایی (. محسندانندیممؤثرخشکسالی را 
به کاهش میزان آب برداشتی، کاهش تعداد دفعات آبیاري 

. غالمی و علی کنندیمو کاهش سطح زیر کشت اشاره 
هاي هاي آب و اصالح شیوه) ترمیم جوي1393بیگی (

,Campbell(آبیاري و کمپل  خرید آب و )2008
همین اهمیت، در واسطهبه. برندیمبندي آب را نام تقسیم

تحقیق حاضر یکی از عوامل استخراج شده در تحلیل 
عاملی اکتشافی، عامل سازوکارهاي مدیریت آب و آبیاري 
است که درصد قابل توجهی از واریانس کل را تبیین 

. جدا از اهمیت باالي سازوکارهاي مدیریت آب و نمودیم
ار دآبیاري که توسط کارشناسان بیان گردید، شکاف معنی

بین اهمیت و اجراي اکثر این سازوکارها حاکی از عدم 
ی بخش مدیریت منابع آب در منطقه است. افتگیتوسعه

هاي آبیاري تحت فشار براي نمونه استفاده از سیستم
ترین سازوکارهاي سازگاري با تغییر یکی از مهمعنوانبه

اقلیم در بخش مدیریت آب و آبیاري توسط کارشناسان 
است، اما نتایج پیمایش از کشاورزان حاکی از مطرح شده 

.باشدیمعدم اجراي باالي این سازوکار 
ي سازوکارهاي سازگاري با تغییر اقلیم از بندرتبهدر 

سازوکارها نیترمهمدیدگاه کارشناسان نتایج نشان داد که 
نحوي که ي مدیریت منابع آب بوده است. بهاکثراً در زمینه
کشتسمتبهمنطقهدرکشتيالگورییتغسازوکارهاي 

ياریآبنینوهايروشازاستفادهبر، آبکممحصوالت
بهمقاومارقامازاستفاده، )غیرهوينوارفشار،تحت(

يبراکارشناسانومتخصصاننظراتازاستفادهی و خشک
سازوکارهاي معرفی شده نیترمهماز آبمنابعتیریمد
که ذکر شد، خشکسالی و کاهش گونههمان. باشدیم

روي بخش ترین چالش پیشتوان مهممنابع آبی را می
کشاورزي کشور دانست. این امر نیازمند توجه بیشتر و 

هاي گذاري در این بخش است. کاهش هزینهسرمایه
هاي مرتبط با آبیاري از جمله تجهیزات آبیاري فناوري

یار مورد توجه اي و نواري یکی از مواردي است که بسقطره
هاي گذشته هزینه این قرار گرفته است. اگرچه در سال

که جکسون و گونههماناماتجهیزات کاهش داشته است 
Jackson(همکاران  et al., معتقدند کاهش بیشتر )2012

ها را در بین کشاورزان افزایش هزینه، پذیرش این فناوري
آبی و این امر موجب افزایش اثربخشی منابعدهدیم

. علیرغم اهمیت سازوکارهاي مدیریت آب شودیممصرفی 
و آبیاري، مشاهده شد که در بیشتر موارد بین میزان 

با میزان اجرا در منطقه توسط کشاورزان هاآناهمیت 
داري وجود دارد. البته در ارتباط با سازوکار اختالف معنی

دار افزایش حجم آبیاري مشاهده شد که این اختالف معنی
نیست. به عبارتی کارشناسان معتقدند که در پاسخ به 
تنش آبی لزوماً افزایش میزان حجم آبیاري گزینه مناسبی 

، چراکه این امر با توجه به محدودیت منابع آبی باشدینم
. در عوض کندیممنطقه، فشار مضاعفی بر آن وارد 

بایست میزان استفاده از کارشناسان عقیده دارند که 
ایی نوین آبیاري بسیار بیشتر از وضعیت موجود هروش
شود که الگوي کشت کنونی بنابراین پیشنهاد می؛ شود

محصوالت با راندمان آبی باالتر و کهيطوربهاصالح گردد 
معرفی منطبق با شرایط اقلیمی منطقه به کشاورزان

اي بر ویژهدیتأکهاي ترویجی گردد. همچنین آموزش
ن آبیاري داشتند باشند. در این هاي نویگسترش شیوه

زمینه الزم است دولت از طریق ارائه تسهیالت و 
نیتأمسازوکارهاي نهادي مناسب کشاورزان را در 

هاي آبیاري نوین کمک هاي الزم اجراي سیستمهزینه
Raoکه رائو و همکاران (گونههمانکند.  et al., 2011 (

رزي و هاي کشاوبیان نمودند، در توسعه تکنولوژي
باید کندیمهاي حمایتی که دولت ارائه سیاست
هاي اقلیمی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا ریسک
هاي پربازده آبیاري و همچنین محصوالت و ارقام روش

مقاوم به خشکی در منطقه رواج بیشتري پیدا کند.
عامل سازوکارهاي ،طبق نتایج تحلیل عاملی اکتشافی

عنوانبهدرصد از واریانس کل، 32زراعی با تبیین -فنی
عامل شناخته شد. از طرفی نتایج آزمون نیترمهم

دار بین تمامی اي حاکی از اختالف معنیمقایسه
سازوکارهاي این عامل در بخش اهمیت و اجرا بود. همسو 

ی ) سازوکارهای1393بیگی (با تحقیق حاضر، غالمی و علی
مانند تغییر الگوي کشت، ذخیره علوفه، تغییر زمان کاشت 

) تغییر تاریخ 1391و برداشت، قمبرعلی و همکاران (
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ی و کشت محصوالت مقاوم به خشکی، چند کشتکشت، 
Bryan(و همکاران ایانبر et al., تغییر تاریخ )2009

Bradshaw(کشت، برادشو و همکاران  et al., 2004( ،
استفاده از ارقام جدید، تنوع کشت، کشت مخلوط و تغییر 
در تاریخ کشت را از جمله سازوکارهاي فنی سازگاري با 

. در تحقیق حاضر نیز جهت بهبود برندیمتغییر اقلیم نام 
اقدامات کشاورزان در راستاي سازگاري با تغییر اقلیم 

سازي اراضی در گام نخست شود با یکپارچهپیشنهاد می
مینه اتخاذ سایر سازوکارها مهیا شود. نتایج نشان داد که ز

پاي منطقه اقداماتی مانند استفاده کشاورزان خردهنیدر ب
و کیپالستریزهاي ي، انجام کشتورزخاكهاي از روش

اي و یا مخلوط کردن بقایاي گیاهی با خاك یا گلخانه
گیرد و شکاف زیادي بین چندان مورد توجه قرار نمی

وجود دارد. پیشنهاد هاآنان اهمیت و میزان اجراي میز
هاي ترویجی توسط سازمان جهاد شود با ارائه آموزشمی

کشاورزي استان، سطح دانش و آگاهی کشاورزان از 
را براي کاربست هاآنسازوکارهاي مذکور افزایش یافته و 

توان با احداث موارد مذکور ترغیب نمود. همچنین می
هاي الگویی در مناطق مختلف استان به انهها و گلخسایت

هاي نوین توان از سایر روشکشاورزان نشان داد که می
کشاورزي جهت درآمدزایی و استفاده بهتر از منابع بهره 

اي به دلیل تولید در واحد سطح بیشتر برد. کشت گلخانه
و همچنین قابلیت کنترل شرایط محیطی گزینه مناسبی 

تغییر اقلیم است. البته الزمه این امر، براي سازگاري با 
تخصیص اعتبارات و تسهیالت مناسب به متقاضیان براي 
احداث واحدهاي مذکور است. شرایط اقتصادي کشاورزان 

ي باال در گذارهیسرماپا به نحوي نیست که توانایی خرده
ي فرایند تولید را داشته باشند. نکته دیگر در زمینه

هاي کشت و برداشت تغییر تاریخاقدامات فنی و زراعی
هاي تحقیقاتی است. براي این منظور الزم است تا سازمان

مسئول با در نظر گرفتن وضعیت تغییر اقلیم تاریخ 
مناسب کشت و برداشت را براي ارقام مختلف به 

کشاورزان اعالم نمایند.
ی از واریانس کل توجهقابلعامل بعدي که بخش 

تغییر اقلیم را تبیین نمود، عامل سازوکارهاي سازگاري با
سازي بود. اصالح و بهبود بافت خاك، استفاده ظرفیت

مشاع از منابع آب، بهبود دسترسی به وسایل و تجهیزات 
توان با که میدهندیممجموعه سازوکارهایی را تشکیل .و

ظرفیت خانوار کشاورزان در سازگاري با تغییر هاآنکاربرد 

اد. در تحقیق کامروزامان اقلیم را افزایش د
)Kamruzzaman, Ndamani(، اندامانی و واتانابه )2015

& Watanabe, Thomas(، توماس )2015 et al., و )2007
,Trærup & Bakkegaard(تراروپ و بکگارد  به )2015

ي مانند مدیریت تلفیقی سازتیظرفبرخی از سازوکارهاي 
ذخیره آب و ... آفات، تغییر الگوي کشت، احداث استخر 

اشاره شده است. طبق نتایج تحقیق تقریباً در تمامی 
ي جابهاستفاده از نیروي کار خانوادگی جزبهسازوکارها

عدم توانایی مالی آن راتوان دلیل استخدام کارگر (که می
ي کارگر دانست) اختالف ریکارگبهمناسب کشاورزان براي 

اجرا مشاهده شد. و میزانهاآنفاحشی بین میزان اهمیت 
ي به نحوبا توجه به سطح پایین کاربرد سازوکارهایی که 

باعث افزایش ظرفیت توان کشاورزان در سازگاري با تغییر 
وهله نخست با درگردد که شود، پیشنهاد میاقلیم می

برداري پایدار، متناسب هاي بهرهمطالعه و شناسایی نظام
ه و اشاعه و ترویج با شرایط اجتماعی و اقتصادي هر منطق

آن ظرفیت سازگاري کشاورزان افزایش پیدا کند. 
هاي مناسب شود با تدوین طرحهمچنین توصیه می

سازي جوامع کشاورزي در مقابله با مخاطرات ظرفیت
هاي تولیدي و توسعه اقلیمی و تشکیل خوشه

پذیري هاي موردنیاز زمینه کاهش آسیبزیرساخت
بهبود دسترسی به وسایل و کشاورزان فراهم آید. 

هاي حمایتی و تجهیزات مورد نیاز کشاورزي در قالب طرح
هاي کشاورزان تشکیل، سازماندهی و توانمندسازي تشکل

افزایی توان سازگاري کشاورزان نیز توصیه جهت هم
.گرددیم

گروه بعدي سازوکارهاي استخراج شده از مدل تحلیل 
ود. هدف این دسته از عاملی، سازوکارهاي تنوع درآمدي ب

سازي منابع درآمدي کشاورزي و سازوکارها گسترده
هاي دیگر و کاهش و انتقال بخشی از ریسک به فعالیت

توان است. براي نمونه میهاآنپذیري نهایتاً کاهش آسیب
هاي مختلف کشاورزي (باغداري، زراعت و به انجام فعالیت

ه کرد. این دامپروري) و یا کشت محصوالت مختلف اشار
نوع سازوکارها در تحقیقات دیگري نیز مورد توجه قرار 

) به 1393بیگی (اند. براي نمونه غالمی و علیگرفته
,Gwimbi(درآمدهاي خارج از مزرعه، جویمبی  و )2009

Okonya(اوکونیا و همکاران  et al., نیز به تغییر )2013
اهمیت باالي الگوي کشت اشاره کردند. علیرغم

سازوکارهاي مرتبط با تنوع منابع درآمدي نتایج حاکی از 
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دار اجراي این سازوکارها با میزان اهمیت آن اختالف معنی
بنابراین پیشنهاد ؛ پا بوددر منطقه توسط کشاورزان خرده

کاهش وابستگی درآمدي کشاورزان منظوربهشودیم
-رشاديهاي اهاي زراعی، سیاستپا به فعالیتخرده

متنوعترویجی مناسب براي ترغیب کشاورزان نسبت به 
منابع معیشت در نظر گرفته شود. با فراهم آوردن 

ي در مناطقی که تغییر کشاورزریغهاي شغلی فرصت
توان از وابستگی آید، میمیحساببهاقلیم یک تهدید 

این امر باید رونیاصرف آنان به کشاورزي کاسته شود. از 
ها قرار ریزيها و برنامهاريزگداف مهم سیاستیکی از اه

) معتقدند 1393که اعتمادي و همکاران (گونههمانگیرد. 
هاي الزم، مالی و صنعتی باید با انجام حمایتمؤسسات

هاي زودبازده و صنایع و تجهیز بنگاهسیتأسهاي زمینه
کوچک مقیاس را فراهم سازند. یکی دیگر از مواردي که 

فزایش سازگاري کشاورزان نسبت به تغییر اقلیم منجر به ا
اي مناسب (هم خانوار گیري از پوشش بیمه، بهرهشودیم

نتایج میزان اجراي این بر اساسو هم محصوالت) است. 
پا بسیار کم بوده و اکثریت سازوکار براي کشاورزان خرده

باشند. اي مناسبی برخوردار نمیکشاورزان از پوشش بیمه
اي در قالب کاهش شود تسهیالت بیمهپیشنهاد میلذا 

پا در نظر گرفته شود. نرخ حق بیمه براي کشاورزان خرده
توان با کاهش بروکراسی اداري تمایل همچنین می

کشاورزان براي بیمه محصوالت کشاورزي را افزایش داد. 
ضررهاي ناشی از خشکسالی به کشاورزان موقعبهپرداخت 
ث اطمینان آنان و ترغیب به ادامه تولید تواند باعنیز می

محصوالت کشاورزي شود.
منابع مالی نیز نقش نیتأمدر این مطالعه سازوکارهاي 

معیشت نیتأممهمی در سازگاري با تغییر اقلیم دارد. 
خانوار با درآمدهاي خارج از مزرعه، فروش قسمتی از 

ند. اها و یا دریافت وام با بهره پایین از آن جملهزمین
) نشان داد که 1389تحقیق شرفی و زرافشان (

هاي دولتی و دسترسی به تسهیالت نقش مهمی حمایت
پذیري داشته است، چراکه کشاورزان در در افزایش آسیب

زمان خشکسالی به تسهیالت مورد نیاز دسترسی 
,Brant(حال مطالعه برانت اند. با اینتهنداش و )2007

Brooks(بروك و همکاران  et al., که ندنشان داد)2005
تواند مکمل و جایگزین مناسبی ي میکشاورزریغدرآمد 

پذیري باشد. از آنجا که یکی از براي کاهش آسیب
نیتأمهاي مهم سازوکارهاي سازگاري کشاورزان دسته

باشد و درصد قابل پا میمنابع مالی کشاورزان خرده
درآمد پایینی مالکان مورد مطالعه سطح توجهی از خرده

اي در جهت شود اقدامات سازندهداشتند، پیشنهاد می
بهبود درآمد خانوارها انجام گیرد. یکی از راهکارهاي بهبود 

باشد. پرداخت نه تولید میدرآمدهاي زراعی، کاهش هزی
ها (درونی و بیرونی) و به کشاورزان براي تهیه نهادهیارانه

ها و اقالم مورد نیاز عوامل تولید و تهیه و توزیع نهاده
هاي تولید با قیمت مناسب، دو ها و تعاونیتوسط تشکل

باشند. براي هاي تولید میروش اساسی براي کاهش هزینه
کاهش ریسک تغییرات درآمدي در بخش محصوالت 

تواند کشاورزي، خرید تضمینی راهکار بسیار مناسبی می
باشد.

عامل نهایی استخراج شده تحقیق حاضر، سازوکارهاي 
اعتقادي بود. در این دسته سازوکارهایی مانند، -اطالعاتی 

شیافزاجهتیجیترو–یآموزشهايکالسازاستفاده
ی و جیترویقیتحقهايافتهیازاستفاده، دیتولوريبهره

ی و همچنین توکل به هواشناسهايینیبشیپازاستفاده
دعا قرار گرفت. نتایج نشان داد که به جز مورد خدا و

دار توکل به خدا و دعا در بقیه سازوکارها اختالف معنی
آماري بین میزان اهمیت و میزان اجرا وجود داشت. 

هاي فنی و ترویجی به با ارائه آموزشگرددیمپیشنهاد 
زراعی و اقتصادي -هاي مختلف فنیکشاورزان در حوزه
ان افزایش در سازگاري با تغییر اقلیم دانش و مهارت آن

ي خود باعث نوبهبهافزایش پیدا کند. این امر نیز 
پذیري کشاورزان و کاهش آسیبهاآنتوانمندسازي 

شود.می
دلیل سطح آگاهی و سواد پا بهبه طورکلی کشاورزان خرده

بدونوخویشتجاربوحدسبر اساس هموارهناکافی، 
پردازندمیآیندهوضعینیبشیپبهعلمیاطالعاتوپایه

هاي هواشناسی و بینیو استفاده از اطالعات پیش
لذا. ردیگیمندرت صورت هاي هشداردهنده بهسیستم

تغییر اقلیم اثراترساندنحداقلبهووضعیتبهبودبراي
شودپذیري کشاورزان پیشنهاد میکاهش آسیبتاًینهاو 

وهاگزارشدهدمیرخهواییوآبتغییراتکهزمانی
قابلکشاورزانبرايکهياگونهبههواشناسیهشدارهاي

.گرددارائههاي عمومیاز طریق رسانهباشددركوفهم

اینازاستفادهوروز بهاطالعاتیبانکطراحیهمچنین
بهرسانیاطالعوآیندهوضعبینیپیشبراياطالعات

استانسطحدریسنجبارانهايایستگاهتوسعه،کشاورزان
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تواند در بعد نیز میآیندهوضعیتدقیقبینیپیشجهت
ی براي کشاورزان مفید واقع شود. همچنین رساناطالع

اطالعاتارائهبههواشناسیسازمانشود کهتوصیه می
وکنداقدامکشاورزانبههواشناسیجامعوکامل

هدفباکشاورزيجهادمانندمتولیهايسازمان
زمان همراکشاورزاننیازموردامکاناتاطالعات،اثربخشی

.کنندنیتأمفنیهايتوصیهارائهبا
در نهایت باید بیان نمود که کشاورزان راهبردهاي متفاوتی 

که در رندیگیمرا براي سازگاري با تغییر اقلیم به کار 
تفاوت موجود بین حالنیااشاره شد. با هاآنمتن به 

وجه بیشتر مسئوالن و هست، تآنچهباید و آنچه
ریزان بخش کشاورزي و توسعه روستایی به آموزش برنامه

گذاري از طرف و افزایش سرمایهطرفکیازروستاییان 
تا در آینده نیز جامعه کشاورزان سازدیمدیگر را ضروري 

کمتر دچار آسیب شده و تولید محصوالت نیز پایدار گردد.
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Abstract
Global climate is changing and smallholder farmers are more vulnerable than others in terms of their inability to
apply adaptation strategies. So, identifying the adaptation strategies of climate change for smallholder farmers of
Hamedan province as well as evaluating the gap between importance and implementation of those strategies
were the main purposes of the study. This study had two target population including agricultural experts and
professionals (to evaluate the importance level) and smallholder farmers (to evaluate the implementation level).
The samples of 121 experts and 280 farmers were selected due to the Cochran formula. The required data was
collected by a structured questionnaire which its validity and reliability were confirmed through a panel of
experts and a pilot study, respectively. The Cronbach`s alpha coefficient equaled 0.942 for importance and
equaled 0.966 for implementation. The results showed that the strategies such as "cultivation pattern change
towards water-efficient plants", "using modern irrigation systems (under pressure irrigation, tape irrigation and
etc.)" and "using drought resistant varieties" were the most important adaptation strategies due to the experts`
opinion. Based on the results of factor analysis, the strategies were divided into 6 main categories. The findings
also showed that there was a significant difference between the importance and implementation in all of the
strategy groups. At last, some recommendations were presented in order to adaptation increase and vulnerability
reduction.
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